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VISIE

Vaak wordt er een tegenstelling gemaakt tussen digitaal en persoonlijk contact. Maar is 

dit wel een tegenstelling? Ik denk van niet. Ik hoor regelmatig “Houd er rekening mee 

dat niet iedereen goed met de computer kan omgaan.” En natuurlijk doen we dat. Maar 

betekent dit dat digitale informatie taboe is? Hoort OFW geen goed werkende website 

te hebben waar klanten hun informatie kunnen opzoeken en zelf woonzaken kunnen 

regelen? 

Vanzelfsprekend moeten we dit wel hebben. Bij het inrichten van onze nieuw te 

ontwerpen website kijken we naar de mogelijkheden. Huurders en woningzoekenden 

die dat willen, moeten alles zoveel mogelijk digitaal kunnen regelen. We moeten 

inspelen op de nieuwe ontwikkelingen. Wie kan, maakt gebruik van de website en zoekt 

zijn informatie digitaal. Wie dit niet kan of er niet uitkomt, neemt contact met ons op. 

Door deze werkwijze houden we tijd beschikbaar om klanten te helpen die persoonlijk 

contact wensen. En de klant die het liever zelf regelt op het tijdstip dat hem uitkomt, 

doet dit digitaal. Is dit geen win-win situatie? 

Het is bovendien een misverstand dat klanten altijd kiezen tussen digitaal of persoon-

lijk. In een heel aantal gevallen, bijvoorbeeld het plannen van een reparatie, kan het 

verzoek helemaal digitaal worden afgehandeld. In andere gevallen oriënteren klanten 

zich eerst op de website en bellen zij daarna over die punten die zij persoonlijk willen 

bespreken of waar de website geen antwoord biedt. Of andersom, klanten bellen eerst 

en lezen het nog eens na op de website. De combinatie is dus plezierig, het is dus niet 

of-of maar en-en. De website kan dus gebruikt worden voor het daadwerkelijk regelen 

van woonzaken, maar ook als naslagwerk of ter voorbereiding van een gesprek. 

Tenslotte zien we dat steeds meer mensen internet hebben. Dat geldt ook voor 

senioren. Uit klantenonderzoek van KWH bleek dat huurders van OFW meer dan 

gemiddeld gebruik wensen te maken van digitale oplossingen dan de landelijke cijfers 

laten zien. Mensen die geen internet hebben, beschikken vaak over contacten die wel 

internet hebben. Vaak helpen bijvoorbeeld kinderen hun ouders. Ook voor die kinderen 

is het handig dat zij juist ’s avonds of in het weekend op internet informatie kunnen 

opzoeken. Zij zijn dan niet afhankelijk van openingstijden om toch de woonzaken voor 

hun ouders te kunnen regelen. 

Kortom, OFW kiest voor digitaal en persoonlijk. Wij denken dat toegankelijke digi-

tale informatie  met veel handelingsmogelijkheden voor huurders leidt tot een beter 

persoonlijk contact. Wat vindt u? Wilt u meedenken over onze nieuwe website, laat het 

ons dan weten en stuur ons een e-mail (woondiensten@ofw.nl) 

P.S. Mensen die geen computer hebben, kunnen telefonisch of  op kantoor uitleg krijgen over 

het gebruik van onze website

Mevrouw ir. G.N. Sweringa

DIGITAAL 
EN 
PERSOONLIJK

OFW
Postbus 89, 8250 AB  Dronten

De Noord 47, Dronten 
E woondiensten@ofw.nl

I www.ofw.nl
T 0321 - 38 55 00
F 0321 - 31 77 33

Achter het algemene telefoon-
nummer 385500 staat een bandje met 

keuzemogelijk heden:
Melding van een reparatieverzoek 1

Vragen over huurbetaling 2
Info over woningvragen 3

Telefoniste 4

OPENINGSTIJDEN
Maandag tot en met vrijdag 

08.00 - 17.00 uur

DIRECTE NUMMERS
Wonen 38 55 89

 wonen@ofw.nl
Huuradministratie 38 55 88

 huuradministratie@ofw.nl
Serviceonderhoud 38 55 87

 onderhoud@ofw.nl
Feenstra verwarming (cv-reparaties)

T 088 – 84 55 000
Jalinen Rioleringswerkzaam heden

v.o.f. (rioolverstoppingen) 
 T 0321 - 31 37 23

CITO Glasservice (glasschade) 
  T 0800 - 0909000 (gratis) 

ALARMNUMMER
Uitsluitend voor onderhouds-

meldingen die niet kunnen wachten 
tot de eerst volgende werkdag 

van OFW 
T 0320 – 25 71 57

WIJKKANTOOR 
BIDDINGHUIZEN

De Baan 33
Spreekuur: woensdag 13.00-14.00 uur

WIJKKANTOOR 
SWIFTERBANT

De Heraldiek 2 
Spreekuur: dinsdag 13.00 – 14.00 uur

ONTMOETINGSRUIMTE 
DE KAJUIT

Reserveringen: 
via tel.nr. 06-40906886

FOTOGRAFIE
Leo van Bemmel Fotografie

Fotostudio Wierd
Oost Flevoland Woondiensten

CONCEPT/REDACTIE
Oost Flevoland Woondiensten

KWOOT bv

DTP & DRUK
Zalsman Zwolle bv

C O L O F O N

Like ons op Facebook: 
Woningcorporatie OFW
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O N D E R H O U D

SCHILDERWERKZAAMHEDEN 
GROTE BEURT

 
Dronten

De Blaasbalg 4 t/m 58 en 3 t/m 71
De Grutto 7 en 95

Hondsrug 138 t/m 198, 212 t/m 218 en 242 
t/m 248

Langstraat 13 t/m 23 en 53 t/m 71
Mergelland 18 t/m 54 en 21 t/m 61

De Morinel 128, 152, 162, 170 en 226
De Oeverloper 47, 61, 171 en  187

De Regenboog 1 t/m 11, 441 t/m 474 en 513 
t/m 516, 

Het Spectrum 1 t/m 19
De Zaan 35 t/m 67, 46 t/m 106 t/m 114 en 

122 t/m 128

SCHILDERWERKZAAMHEDEN 
KLEINE BEURT

 
Dronten

De Boeg  134 t/m 178

VOEGWERKHERSTEL
 

Dronten
Hondsrug 138 t/m 198, 212 t/m 218 en 242 

t/m 248
Langstraat 13 t/m 23 en 53 t/m 71

Mergelland 18 t/m 54 en 21 t/m 61
De Zaan 35 t/m 67, 46 t/m 106 t/m 114 en 

122 t/m 128

SCHILDERWERKZAAMHEDEN 
GROTE BEURT

 
Biddinghuizen

Cultuursingel 39 t/m 87, 48, 52, 56 t/m 70 en 
94 t/m 114 

Fruithof 40, 44, 48 en 50
Plein 12 t/m 18

Weidehof 3 t/m 29,  18 t/m 32, 36 en 40

SCHILDERWERKZAAMHEDEN 
GROTE BEURT

 
Swifterbant

Fuikhoren 3 t/m 27, 31 t/m 39, 43, 45, 4 t/m 
32 en 40

Noordhoren, 13, 15, 21, 27, 29, 33, 35, 39 t/m 
43, 47 en 53 t/m 69

Penhoren 1 t/m 11, 4, 6, 16, 20 en 22
Tolhoren 14, 16 en 20
Wulk 1, 4, 7, 10 en 12

MEI/ JUNI  2016
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Inflatie + inkomensafhankelijk 
bedrag
In april heeft u van OFW een 

persoonlijke brief gekregen. Daarin 

staat met hoeveel procent de huur 

van uw woning wordt verhoogd 

op 1 juli 2016. De inflatie voor de 

huurverhoging is dit jaar vastgesteld 

op 0,6 procent. Daarbovenop komt 

nog een percentage dat afhankelijk 

is van uw inkomen.

Inkomenstoets via 
Belastingdienst
Om te kunnen bepalen welke huur-

verhoging op u van toepassing is, 

doen wij een inkomenstoets bij de 

Belastingdienst. Deze toets vertelt 

ons niet hoe hoog uw inkomen 

precies is, maar in welke van de 

bovenste inkomenscategorieën uw 

huishoudensinkomen valt. Als wij 

deze toets voor uw huishouden 

aanvragen, ontvangt u van de 

Belastingdienst een kopie van de 

inkomenstoets.

Waarom een huurverhoging?
“We hebben overleg met de Huur-

ders Belangen Vereniging (HBV) 

gehad over de huurverhoging. De 

HBV heeft stevig ingezet op het 

ontzien van de lagere inkomens. 

Ook onze zorg zit bij deze groep 

huurders. We voeren al jaren een 

gematigd huurbeleid: meer dan 97 

procent van onze woningen heeft 

een streefhuur onder de geldende 

huurtoeslaggrenzen. Dat maakt 

onze huurwoningen per definitie 

betaalbaar. Veel corporaties moeten 

hun huur verlagen om onder deze 

grenzen uit te komen. Daarmee lijkt 

het dat wij alleen maar verhogen, 

maar in werkelijkheid is de prijs/

kwaliteit van onze woningen boven-

gemiddeld èn betaalbaar voor onze 

huidige en toekomstige huurders” 

aldus Wout Kranen, manager 

Wonen.

Zonnepanelen leveren 
weer geld op
“Om toch uw woonlasten laag te 

houden, biedt OFW de mogelijk-

heid aan om zonnepanelen aan te 

brengen op uw huurwoning. Met 

een zeer gunstige aanbieding, die 

u als huurder voordeel oplevert, 

leveren we een bijdrage aan de 

betaalbaarheid. U kunt hiermee 

zelf uw woonlasten beïnvloeden. 

Een lagere energierekening levert 

u immers direct geld op. Als u hier 

interesse in heeft, kunt u dat via 

www.ofw.nl bij ons aangeven.

WAT BETEKENT 
HUURVERHOGING VOOR U?
OFW volgt de gekozen weg van het kabinet en hanteert de 

inkomensafhankelijke huurverhoging. Toch berekenen we een minder grote 

huurverhoging voor de laagste en middeninkomens, dan is toegestaan.

OFW voert al jaren een gematigd huurbeleid

Inkomen Maximaal  Huurverhoging
 toegestane  OFW 
 huurverhoging

Tot € 34.768 Inflatie + 1,5% = 2,1% 1,1%

€ 34.768 tot en 
met € 44.360 Inflatie + 2,0% = 2,6% 2,2%

Hoger dan € 44.360 Inflatie + 4,0% = 4,6% 4,6%

Kijk ook op www.ofw.nl bij ‘Mijn OFW’ voor de opbouw van uw huurprijs en de mogelijkheden voor het aanvragen van 
huurtoeslag.
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PROJECT IN BEELD

CHAMPAGNETOOST 
OP DE CHALETWONINGEN
Na een jaar lang werken in de wijk van de ‘Chaletwoningen’ werd op woensdag 16 maart het glas geheven. 

De bewoners toostten, samen met speciale gast minister Stef Blok van Wonen en Rijksdienst, op de afronding 

van de werkzaamheden aan de 137 woningen. Het was een intensief jaar, maar het resultaat mag er zijn; 

een prachtig opgeknapte wijk met woningen die weer helemaal van deze tijd zijn, zowel qua technische staat 

als wooncomfort. Het was een flinke verbouwing; niet alleen de buitenschil is gemoderniseerd, ook konden 

bewoners kiezen voor een tweede toilet, een nieuwe keuken en badkamer. Bij de modernisering is veel 

aandacht besteed aan het energiezuiniger maken van de woningen. 

Minister Blok bekeek een van 

de gemoderniseerde woningen: 

“Duurzaam moderniseren betekent 

voor de bewoners een lagere ener-

gierekening en een comfortabelere 

woning. De nieuwste technieken 

zijn gebruikt, dat kan een voorbeeld 

zijn voor elders in het land.”

Minister Blok: “Dank dat ik op 

historische grond mag zijn. Het 

is belangrijk om goed om te gaan 

met oud bezit. Dat wat er staat, 

moet goed zijn en blijven. OFW is 

verder gegaan dan dat; de woningen 

hebben het hoogste energielabel. 

Van harte gefeliciteerd met deze 

prachtige huizen.”
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Kinderen uit de buurt vonden het 

leuk om eens met een minister te 

praten. Ze ‘bestookten’ hem met 

vele vragen.

Met het ontkurken van een mega-

champagnefles en een toost sloot 

OFW samen met de bewoners de 

modernisering van de oudste wijk 

van Dronten af. De rijke historie 

van het ‘nieuwe land’ kent minister 

Blok, als Emmeloorder, van de 

verhalen van zijn ouders. “In die tijd 

was er een enorme saamhorigheid. 

Er was niets, mensen zochten elkaar 

op om elkaar te helpen. Dat schept 

een pioniersmentaliteit.”

Met veel enthousiasme hebben de leden van de Bewonerscom-

missie zich ingezet om buurtgenoten te ondersteunen tijdens de 

modernisering. Ook versterkte de modernisering de saamhorigheid. 

Bewoners zochten elkaar op in de gezellige huiskamerkeet, opgezet 

door de bewonerscommissie en bouwbedrijf Mateboer. “Door de 

modernisering is er meer onderling contact, meer eenheid in de 

wijk gekomen. Ook nu komen we nog één keer in de zoveel tijd bij 

elkaar. Wat ook tot stand is gekomen tijdens de modernisering is de 

WhatsApp buurtpreventie. We willen er samen een veilige en mooie 

wijk van maken,” aldus een bewoner. 

OFW directeur-bestuurder Truus Sweringa blikte, door 

middel van een fotopresentatie met de bewoners terug 

op de historie van de Chaletwoningen. De 137 Chaletwo-

ningen waren in 1961 de eerste woningen die gebouwd 

werden voor de polderpioniers. De woningen werden 

gebouwd door de Rijksdienst voor IJsselmeerpolders en 

werden later in eigendom overgedragen aan OFW. Een 

aantal bewoners van die begintijd woont er nog.

VOOR

NA
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IN GESPREK MET

STATUSHOUDER IN SWIFTERBANT 
“De mensen lachen hier veel en dat geeft mij een goed gevoel.’’ 

Sinds Moukhlis Yousof sinds 23 juli 2015 met zijn gezin in Swifterbant woont, is de Syriër naar alle 

omstandigheden toch een tevreden mens. “We hebben een mooi huis in een rustig dorp.’’

Moukhlis Yousof: “Ik voel me thuis hier’’
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Het leven kan raar lopen. Tot een 

paar jaar geleden leidde Moukhlis 

Yousof (38) samen met zijn vrouw 

Kwathar Mousa en drie kinderen 

een doorsnee bestaan in Syrië. Hij 

was tandarts, zij juf. Ze hadden een 

flat vlakbij de hoofdstad Damascus 

en een buitenwoning zestig 

kilometer zuidelijker in het rustige 

Quinetera. “Maar alle huizen zijn 

kapot gemaakt’’, vertelt Moukhlis 

berustend. “De oorlog is moeilijk. 

Ik volg het op televisie en soms 

hebben we nog contact met familie 

daar, maar de telefoonverbinding is 

niet goed.’’

Speelplaats voor huis
Na een zwerftocht via Libanon en 

Libië maakte hij eind 2014 de over-

steek per boot naar Italië. Hij reisde 

door naar Nederland, waar hij opge-

vangen werd in Ter Apel, Zwolle en 

Hoogeveen. Tot het herenigde gezin 

in de zomer van vorig jaar definitief 

mocht blijven. In Swifterbant was 

een woning beschikbaar voor de vijf 

statushouders. “We moesten wel 

wennen’’, vertelt Mouhklis. “Maar 

nu vind ik het fijn wonen hier, met 

een speelplaats voor het huis. We 

hebben goede buren en mensen 

groeten me vaak. In het begin zijn 

we veel geholpen door Hanny 

de Jong van Vluchtelingenwerk 

Dronten, een aardige vrouw.’’

Grammatica is moeilijk
Hoewel hij soms moet zoeken 

naar de juiste woorden, praat hij 

graag en weet hij goed duidelijk te 

maken wat hij bedoelt. De Neder-

landse les in Lelystad, waar hij en 

zijn vrouw een paar keer per week 

heengaan, helpt zeker. “Het is een 

mooie taal, maar de grammatica is 

moeilijk.’’ Achmed (1) wordt soms 

opgevangen bij de gastouder in de 

buurt, de andere twee jongens gaan 

naar school. Samer (5) vlakbij naar 

De Duykeldam en Khalil (8) met 

de bus naar het AZC Dronten bij 

Roggebotsluis. Ze spreken al goed 

Nederlands en hebben al vriendjes 

in de buurt.’’

Graag naar de tandarts
Toen Moukhlis voor behandeling 

naar de Swifterbanter tandarts 

moest, werd hij blij. Hij mocht zelfs 

een paar keer langskomen om mee 

te kijken. “Ik was in Syrië tandarts 

in een gezondheidscentrum met 

een eigen praktijk, zes dagen per 

week. De manier van werken lijkt 

op elkaar, maar hier is de appara-

tuur moderner. Ik hoop straks na 

mijn Nederlandse diploma ook hier 

weer als tandarts te kunnen werken. 

Welke rol heeft OFW 
bij deze huur?
Elke gemeente in Nederland 

krijgt van het Centraal Orgaan 

opvang Asielzoekers (COA) 

een taakstelling om een aantal 

statushouders te huisvesten. 

De gemeente stemt dat weer af 

met de woningbouwcorporatie. 

Zo kreeg OFW zomer 2015 de 

vraag van de gemeente Dronten 

om op zoek te gaan naar een 

woning voor een gezin van vijf 

statushouders. OFW vond een 

beschikbare woning in Swifter-

bant en seinde Vluchtelingen-

werk in. Vrijwilliger Hanny de 

Jong bekeek samen met het 

Syrische gezin het huis. De 

ondertekening van het huurcon-

tract vond weer plaats bij OFW 

in Dronten. De gemeente regelt 

het eerste half jaar de betaling 

van de huur vanuit de uitkering. 

Verder is Moukhlis Yousof een 

huurder als ieder ander.

Het liefst zou ik nu al gaan werken, 

maar dat mag nog niet.’’ Tussen-

door mag Moukhlis graag fietsen in 

en rond Swifterbant. “Het is gezond 

voor je. Ik fiets naar de winkels, naar 

de basisschool, naar Dronten.’’

“Nederland, bedankt!’’
Koffie, brood, aardappelen en 

groenten, Sesamstraat kijken met 

de kinderen; veel gewoontes van 

hier heeft hij zich al eigengemaakt. 

Ook het huis is al helemaal hun 

thuis. Veel spullen konden ze van 

de vorige huurder overnemen. 

Alleen het gasfornuis, koelkast en 

de wasmachine zijn verplicht nieuw 

aangeschaft. “We hebben drie slaap-

kamers, een zolder, een tuin en een 

schuurtje. Mooi en gezellig, ik voel 

me echt wel thuis en vind echt dat 

Nederland goed voor immigranten 

is. Het is allemaal goed geregeld. 

Hartelijk bedankt.’’

Moukhlis Yousof met twee van zijn zonen.
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‘HET LEEFT ENORM  IN DE BUURT’

Na de Chaletwoningen in Dronten is het de beurt aan De Greente-Zuid in Swifterbant. Vanaf september 

ondergaan 95 woningen in de zes straten een flinke modernisering. De Bewonerscommissie en OFW kijken 

samen terug, maar vooral vooruit.

Modernisering De Greente Zuid 

De heer Dies Heuseveldt (70) gaf 

graag gehoor aan de oproep van de 

Huurders Belangen Vereniging om 

zich op te geven voor de Bewoners-

commissie. “Het leek mij wel mooi 

om mee te praten over de moderni-

sering. Het geeft je een stem en je 

hoort alles uit de eerste hand.’’ Al 45 

jaar lang wonen hij en zijn vrouw en 

kinderen (inmiddels uit huis) met 

veel plezier aan De Greente in een 

hoekwoning uit 1963. “Het is een 

mooie buurt, met alle ruimte. Het 

huis bevalt goed, maar er is naast 

het regulier onderhoud en wat extra 

onderhoud in de jaren ‘90 niet veel 

veranderd. ’s Winters moet je flink 

stoken om het warm te houden.’’

Het beste energielabel
Juist daarom pakt OFW deze 

woningen nu goed aan. Dit project 

is de derde fase van de moderni-

sering van een groter woongebied. 

De Greente-Zuid 1e en 2e fase is al 

afgerond. Woningen aan De Heraut 

en Het Blazoen volgen later. De 

inmiddels gewijzigde plannen voor 

een Woonservicegebied zorgden 

ervoor dat de modernisering inder-

daad op zich liet wachten, erkent 

projectleider Ditmer Salverda van 

OFW. “Maar nu gaan we er grondig 

mee aan de slag. Zo hebben de 

woningen straks allemaal een 

energie-index, vergelijkbaar met 

energielabel A.’’

Elk blok een eigen gezicht
Dakisolatie, kunststof kozijnen 

en HR++ beglazing dragen daar 

aan bij. En dat geldt ook voor de 

bijzondere buitengevelisolatie, een 

circa vijftien centimeter dik isola-

tiepakket, aan de buitenkant van 

de muren. Die blijven dus gewoon 

bestaan, wat de overlast voor de 

bewoners beperkt. De geïsoleerde 

muren worden mooi afgewerkt met 

stucwerk en/of steenstrips. “De 

keuze hangt af van de vier types 

woningen in dit gebied’’, weet 

Ditmer Salverda, 

projectleider bij OFW.

Wat wordt 
gemoderniseerd?

De 95 woningen liggen aan 

de Zuidsingel, Gletsjerstraat, 

Keileemstraat, Morenestraat, 

De Lange Streek en De Greente. 

Zowel binnen als buiten de 

woning worden aanpassingen 

gedaan. 

Binnen: vervanging zachtboard 

plafonds, meterkast, rookmel-

ders plaatsen, mechanische 

ventilatie aanbrengen en asbest 

verwijderen. Optioneel is de 

vervanging van keuken, toilet en 

badkamer.

Buiten: isolatie van de buiten-

muren, plaatsing van HR++ glas 

en nieuwe kunststof buitenko-

zijnen, vloer- en dakisolatie, 

vervanging van de buitendeuren 

en isolatie en buitengevelisolatie 

van de berging.

DUBBELINTERVIEW
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‘HET LEEFT ENORM  IN DE BUURT’
Modernisering De Greente Zuid 

Ditmer Salverda. “De woningen 

aan De Greente en Zuidsingel met 

de grijze steen onder en rode steen 

boven houden dat onderscheid, 

maar dan met ander materiaal en 

andere kleuren. Dat zorgt er voor 

dat de verschillende woonblokken 

straks een eigen gezicht krijgen.’’

Het leeft in de buurt
De vijf personen sterke Bewoners-

commissie werd twee jaar geleden 

betrokken bij de plannen. De andere 

bewoners werd in een enquête 

gevraagd naar hun wensen. “Je 

merkt dat het leeft; het is een vaak 

terugkomend gesprek in de buurt. 

Ik weet dat meer mensen behoefte 

aan een toilet op de bovenverdie-

ping hebben’’, vertelt Heuseveldt. 

“Ook voor mij is dat prettig, omdat 

we hier nog lang willen wonen.’’ 

Dergelijke wensen vanuit de 

bewonerscommissie waren er meer, 

weet Ditmer Salverda, zoals een 

hogere borstwering onder de vaak 

lage ramen. “Daarover gaan we 

met de bewoners in gesprek. Het 

toilet, de badkamer en de keuken 

zijn keuzewerkzaamheden. De 

standaardwerkzaamheden krijgen 

de bewoners zonder dat dat tot een 

extra huurverhoging leidt.’’

Warme opname geeft 
duidelijkheid
De ideeën van de Bewonerscom-

missie hebben geleid tot een moder-

niseringsplan. Tussen september 

2016 en zomer 2017 verwacht OFW 

per woning zo’n drie maanden bezig 

te zijn. Zuidsingel 15 is binnenkort 

beschikbaar als model- en terugtrek-

woning. Voor die tijd wordt eenieder 

geïnformeerd via bewonersbijeen-

komsten, een brochure en een 

‘warme opname’, een gesprek bij elke 

bewoner thuis. Dat gesprek voeren 

Ruth Lokhorst uitvoerder van Bouw-

bedrijf Salverda en OFW-opzichter 

Wim Zwep, de aanspreekpersonen 

voor de bewoners. Dies Heuseveldt 

weet al dat ze in november bij hem 

starten: “Wat langer wachten heb ik 

er graag voor over, omdat ik weet dat 

het mooi wordt.’’

Bouwbedrijf Salverda: ‘Aanpak OFW is uniek’

19 Het Atelier Architecten uit Zwolle maakte het ontwerp, Bouwbedrijf Salverda uit ’t Harde 

verzorgt de bouwwerkzaamheden. Daarbij maakt Salverda gebruik van verschillende speci-

alisten, zoals elektriciens en isolatiebedrijven. Ze verzorgt vele projecten voor OFW en kent 

de werkwijze. Projectleider Arjan Visch van Salverda is goed te spreken over de aanpak van 

OFW: “Ze informeert en betrekt de bewoners erg goed over de planning en het proces. En 

daarnaast gebeurt dat alles zonder huurverhoging. Dat zie je niet vaak.’’

INTERVIEWDUBBELINTERVIEW

Dies Heuseveldt, 

lid van de Bewonerscommissie.



Want nu het voorjaar weer is 
begonnen, gebruiken we ook 
meer water. Denk aan de tuin 
en bloempotten besproeien, de 
auto wassen en vaker douchen 
door het zweterige weer. Kortom, 
in het voorjaar en de zomer 
gebruiken we meer water dan 
in de wintermaanden. Maar 
ook op water kun je zonder veel 
moeite besparen. Zeker met een 
gezin van vier personen kan de 
besparing per jaar hoog oplopen. 
Daarom enkele handige tips. 

Vang regenwater op
Een regenton bijvoorbeeld is 
ideaal om regenwater in op 
te vangen. Want regenwater 
is niet alleen geschikt voor 
buitenplanten, maar ook voor 
kamerplanten. In regenwater 
zit namelijk minder kalk, dan in 
leidingwater. En kalk veroorzaakt 
bruine punten op de bladeren op 
kamerplanten. Regenwater is ook 
geschikt om buiten de ramen 
te lappen en de auto te wassen, 
waardoor u minder leidingwater 
nodig heeft.

Plaats een waterbesparende ring
Plaats op uw kranen een water-
besparende ring (perlator). Deze 
ringen zijn verkrijgbaar voor alle 
keuken- en wastafelkranen. Vanaf 
€ 2,- zijn deze goed te monteren 
onderdelen in elke bouwmarkt te 
koop. Er zijn zelfs waterbespa-
rende opzetstukken die u in een 
seconde van volledige waterstraal 
naar waterbesparende stand kunt 
zetten. Dat is zeker in de keuken 
zeer handig.

Hoeveel liter gebruiken we 
per dag?
De meeste Nederlanders staan 
er niet bij stil dat er altijd schoon 
drinkwater uit de kraan komt. 
Enig idee hoeveel we gemiddeld 
gebruiken? Het bureau voor 
budgetvoorlichting Nibud heeft 
op een rijtje gezet, hoeveel liter 
water we per persoon per dag 
verbruiken:
• In bad - 115 liter 
• Douchen - 65 liter water 
• Wastafel - 4 liter water 
• Toiletgebruik - 36 tot 42 liter  
 (6 á 7 toiletbezoeken en 
 per spoelbeurt 6 liter)
Gemiddeld gebruikt een Neder-
lander zo’n 120 liter water per dag.

Waterbesparing verdient zich 
terug
Zuinig met water is mooi, maar 
doe het wel verantwoord. Minder 
douchen of het toilet soms niet 
doorspoelen is niet de meest 
hygiënische keuze. Er zijn ook 
waterbesparende ringen voor 
op douchekop. Dat scheelt 
jaarlijks ongeveer 3.000 liter per 
kraan. U kunt ook de douchekop 
vervangen door een waterbe-
sparende douchekop. Deze is 
duurder in de aanschaf, maar 
verdient zich terug in het zuiniger 
gebruik. Reken maar uit: een 
‘regen’douche gebruikt 20 liter 
water per minuut; een zuinige 
douchekop 7 liter. Dat is een 
besparing van 13 liter water per 
minuut! De totale besparing kan 
voor een gemiddeld huishouden 
oplopen tot wel vijftig euro. Dat 
scheelt! Doet u mee?

Enig idee hoeveel water u per dag verbruikt? Daarover straks meer. Eerst geven 

we u enkele tips om te besparen op dat waterverbruik. Goed voor de spaarzame 

drinkwatervoorraad en voor uw portemonnee!

            VAN DE HUURDERS BELANGEN VERENIGING
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BESPAAR MEER OP WATER
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“Ik zie het KWH-onderzoek (Kwaliteitscentrum Woning-

corporaties Huursector) als de thermometer die meet 

hoe onze huurders ons zien. We zitten dus op de goede 

weg’’, vindt Wout Kranen. Hem valt op dat een paar 

thema’s positiever beoordeeld zijn: Woning zoeken, 

Nieuwe woning en Contact. Hoewel het thema Uiten 

ontevredenheid met een 6,4 ook voor het eerst hoger 

dan het landelijk gemiddelde scoort, is hij daar niet 

tevreden over. “Zeker omdat uit het onderzoek blijkt dat 

slechts 48 % de ontevredenheid bij OFW meldt. Ik vind 

het belangrijk dat dit percentage omhoog gaat. Bijvoor-

beeld door beter te luisteren en daarmee toegankelijker 

te worden.’’

Meer maatwerk en eigen keuze
Mogelijke verbeteringen voor een hogere tevredenheid 

ziet Kranen in meer maatwerk. “Als OFW hanteren we 

voor veel werkzaamheden procedures. Dit is efficiënt en 

duidelijk voor zowel medewerkers als huurders. Maar 

ik denk dat we vaker moeten kijken in hoeverre een 

regel nog voldoet of dat we maatwerk moeten bieden.’’ 

Daarnaast wil de manager Wonen dat u vooral ook 

zelf de keuze heeft hoe u contact wil opnemen voor 

een vraag of klacht: “Internet is handig, maar ik kan 

me voorstellen dat sommige huurders liever bellen of 

langskomen. Bovenal vind ik het belangrijk dat huurders 

terecht kunnen bij ons om eventuele ontevredenheid 

te melden. Alleen dan kunnen wij onze dienstverlening 

gericht verbeteren.’’

‘HUURDER WIL ZICH 
GEHOORD VOELEN’

Onze huurders hebben OFW over 2015 gewaardeerd met 

een totaalgemiddelde van een 7,8. Ten opzichte van een 7,6 

in 2014 is de score verbeterd. Het landelijk gemiddelde is 

een 7,7. “Een mooi resultaat,’’ vindt manager Wonen Wout 

Kranen, “maar het kan nog beter.’’

Klanttevredenheidsonderzoek toont 

hogere waardering KWH scores
Oost Flevoland Woondiensten

Contact

Woning zoeken

Huur opzeggen

Reparatie

Onderhoud

Nieuwe woning

Ontevredenheid
uiten

Totaalscore

2014 2015

7,6 7,9

7,4 7,8

8,2 8,2

8,4 8,1

8,3 8,0

7,5 7,8

6,4 6,4

7,6 7,8
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KORTE BERICHTEN

ZIEN WE U OP 26 MEI? 
Noteer alvast in uw agenda: Op donderdag 26 mei staat er weer 

een bewonersavond gepland. Thema van deze avond is ons jaarver-

slag en ontwikkelingen in de zorg; Ouder worden in Dronten, hoe 

gaat dat? Bent u geïnteresseerd in dit onderwerp en de activiteiten 

en projecten die OFW in 2015 heeft uitgevoerd? Houd onze website 

in de gaten voor de locatie en het programma.

v i z i e r  2  -  m e i  2 0 1 6  -  n e g e n t i e n d e  j a a r g a n g  -  O F W  p a r t n e r  i n  w o n e n

OFW GEWAARDEERD OM DUURZAAM BOUWEN
Samen met woningcorporaties Woningbouwvereniging 

Gelderland WBVG en Wonen Limburg werd OFW genomineerd 

voor de Duurzaam Bouwen Award 2016 in de categorie 

‘Duurzaamste woningcorporatie’. “OFW heeft mooie, duurzame 

projecten en een goede implementatie van duurzaamheid in de 

organisatie. Ook houdt ze haar koppositie op het gebied van 

duurzaamheid goed vast”, aldus de jury. Hoewel de deelnemers 

dicht bij elkaar lagen, was het jarenlang systematisch werken aan 

duurzaamheid voor de jury de doorslaggevende factor. “OFW is al jaren een van de koplopers op het gebied van 

duurzaam bouwen. Ze heeft mooie resultaten van verduurzaming. Ook op energiegebied heeft OFW een forse 

ambitie, zoals haar woningen energieneutraal willen hebben in 2050.” Redenen genoeg voor de jury om OFW 

tot winnaar te uit te kiezen. Lees meer op: www.duurzaambouwenawards.nl

LEVERING VAN ZAND EN GROND
Huurders van OFW kunnen kosteloos 2 m3 zand en 2 m3 grond per jaar bestellen om verzakkingen in uw eigen 

tuin of straatwerk te verhelpen. Via ‘Mijn OFW’ kunt u bij het tabblad ‘Reparatieverzoeken’ zand en/of grond 

bestellen. Bestellingen kunt u uiterlijk 24 uur voor de volgende dag van levering doorgeven. In de maanden 

maart t/m november wordt er op de onderstaande data zand/grond bij u thuis geleverd. U kunt ook zelf op 

elke werkdag zand en/of grond ophalen bij onze leverancier Van Werven in Biddinghuizen; ook dit kunt u via 

‘Mijn OFW’ aangeven. Denkt u er aan dat het zand en/of grond binnen 48 uur na levering van de openbare weg 

verwijderd moet zijn.

Woensdag 13:00 - 14:00

Afleverdata:
donderdag 17, 31 maart
donderdag 14, 28 april
donderdag 12, 26 mei
donderdag 9, 23 juni
donderdag 7, 21 juli
donderdag 4, 18 augustus
donderdag 1, 15, 29 september
donderdag 6, 20 oktober
donderdag 17 november

Bewonersavond 1 december 2015.


